
 ًالشٌخ أحمد بن ناصر القعٌم -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من المساقاة إلى نهاٌة الغصب الدرس الخامس عشر:

 

والصبلة والسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى آله  الحمد هلل، بسم هللا الرحمن الرحٌم

وذكرنا  الحجرمنها باب بواب عن عدة أ الدرس الماضًتكلمنا فً  ،صحابه ومن اهتدى بهداهوأ

الؽنً والمفلس والمعسر، من هو الؽنً؟  نواع المدٌنٌن؟: من ٌذكر لنا أالمدٌنٌن ثالثة أنواع أن  

ومن هو  ،ومن هو المعسر؟ من ال مال له ،ٌنهكثر من د  ن ماله هو أم   من هو الؽنً؟ نعم،

 .ٌفً ما علٌه حبًل  المفلس؟ ماله ال 

ذا لبه منه الدابن وحالة أخرى وهً إذا طٌجب علٌه؟ إعلى المدٌن أداء الدٌن الذي متى ٌجب 

 ا شرط آخر أو قٌد آخر وهو إذا كان قادًراٌضً لى ما ذهب إلٌه االقناع، وأع  وحل  كان مإجبًل 

 .على السداد والوفاء

طٌب  ،نزال المنً، ما هً عبلمات البلوغ؟ إعالمات البلوغا فً الدرس الماضً ٌضً ذكرنا أ

، ال ٌلزم أن ٌنبت حول له فقطب  ن ٌنبت شعر حول ق  ٌعنً ٌكفً أ -ول نبات شعر خشن حا ٌضً أ

 بد   خمس عشرة سنة ٌعنً ال كمالنسان ما هو؟ إثالث ٌثبت به بلوغ اإل هناك شًء اٌضً الدبر، أ

ٌنبت له شعر خشن ولم ٌمنً  من ذلك لم إن لم ٌحصل له شًء ،ن ٌتم خمس عشرة سنةأ

 مس عشرة سنة.خفٌحصل بلوؼه بتمام 

ه ى آلنبٌنا محمد وعل المرسلٌناالنبٌاء وشرؾ ب العالمٌن والصبلة والسبلم على أ رالحمد هلل

ٌقول المإلؾ ؼفر هللا لنا وله:  ،اؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن م  الله وصحابته أجمعٌن أما بعد،

وعلى شجر  ، وثمرة موجودة بجزء منها،المساقاة على شجر له ثمر ٌإكل وتصح   ،فصل"

مالك قبل ظهور فسخ ن لٌه حتى ٌثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإوٌعمل عٌؽرسه 

فلعامل أجرته، أو عامل فبل شًء له، وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا  ثمرة

  ح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ  صبلإت بعده، وعلى عامل كل ما فٌه نمو أو سخ  ف  

المزارعة بجزء معلوم مما ٌخرج من األرض  حصتٌهما جذاد. وتصح  ونحوه، وعلٌهما بقدر 

 ."بشرط علم بذر، وقدره، وكونه من رب األرض

 :المإلؾ قال فهار  ع -فهً  الشرعا فً م  ، أسقً الماء أيهً مفاعلة من السقً  المساقاة

علٌه ل ٌؽرسه وٌعمثمرة موجودة بجزء منها وشجر و ،ة على شجر له ثمر ٌإكلاوتصح المساق"

  ٌ  ا المساقاة لها ثبلثة صور:ذً منهما"، إو أ و الشجرثمر بجزء من الثمرة أحتى 

 ولهذا الشجر ثمر موجود وظاهر رضه وشجره : أن ٌدفع إنسان آلخر أولىالصورة األ

وثمرة : "ذكرها بقولهوولى ، هذه الصورة األن ماإهل علٌه هذا العامل حتى ٌكتمل ٌعم

 ".موجودة بجزء منها

  ه ثمر ٌإكل ا لٌس فٌه ثمر لكن  ا وشجرً رضً أن ٌدفع له وهً: أ الثانٌة التً قدمهاالصورة- 

شاع من الثمرة ال سٌخرج له ثمر ٌإكل وٌعمل علٌه حتى ٌثمر بجزء من الثمر ٌعنً جزء م  

 .ما من الثمرن  من الشجر وإ



 ًمن ٌؽرسه ٌسمونها الموارثة وهً تدعو الشجر ل -الموارثة  :الصورة الثالثة للمساقاة وه

ٌؽرسه وٌعمل علٌه  الشجر ؼٌر مؽروس ثم  ٌدفع له األرض و ًٌعن ،وٌعمل علٌه حتى ٌثمر

أن ٌدفع  فٌصح  ، و من الثمر والشجرٌثمر بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الشجر أ حتى

ٌعنً  ،بجزء مشاع من الشجر ٌدفع له الشجر لٌؽرسه ء ثم  له األرض فاضٌة خالٌة بٌضا

، أو بجزء مشاع من الثمرة بنصؾ تنتج مستقببًل بما علٌه من الثمار التً س ثبًل بثلث الشجر م

 الثمرة، أو بجزء مشاع من الثمرة ومن األشجار.

صلى هللا  حدٌث النبً صل فٌهاواألوكلها عقود جابزة لها ثبلثة صور  - كل هذه صور المساقاة

بشطر ما ٌخرج منها من  رهل خٌبأالنبً صلى هللا علٌه وسلم عامل  ن  علٌه وسلم عن ابن عمر أ

 :شترط لصحة المساقاة خمسة شروطٌ   - ولصحة المساقاة .وهو حدٌث متفق علٌه ،ثمر وزرع

 .للمالك وللعامل امعلوم   كون الشجر :ولالشرط األ -

و لٌس له أعلى شجر له ثمر ال ٌإكل  فبل تصح   ،ن ٌكون للشجر ثمر ٌؤكلأٌشترط  :الثانً -

 .ثمر

 .العامل وصاحب النخل جائزي التصرفن ٌكون : ٌشترط أثالشرط الثال -

وهذا فً المساقاة ، للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر ٌ شترطن : ٌشترط أالشرط الرابع -

 ون جزء مشاع من الثمر ومن الشجر أو منهما. ن ٌكأ فٌصح   ةالمناصب  ا فً م  وأ

 .من العاملن ٌكون الشجر أ فبل ٌصح   ،رضٌكون الشجر من رب األلشرط الخامس: أن ا -

جابز من الطرفٌن لكل واحد المساقاة عقد " قبل ذلك، ةهور ثمرن فسخ مالك قبل ظ: "فإقال

 ذا عمل العامل عمبًل " إجرتهفلعامل أ ةفإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرٌقول: " ،ن ٌفسخمنهما أ

ك ٌقول فلعامل لفلذ ،جارعقد إٌعقد اٌش؟ لى إل العقد تحو  ٌ ةظهور الثمروفسخ المالك قبل 

ا شٌخ اإلسبلم فٌرى أن ه دخل على أ ،أجرته ه أجٌر فٌؤخذ مقدار ما ن  مساٍق ولم ٌدخل على أ هن  أم 

ننظر كم ٌؤخذ  -جرته مذهب ننظر لعامل أال، ولكن عملهبما ٌقابل ل له من الثمر ع  ما ج   -عطً أ

 أو عامل فال شًء. "جرتهفً العمل فً هذه المزرعة فٌعطى أمثل هذا العامل فً هذه الفترة 

 س له شًء.لٌ ،له هذا ال شًءة ثمرالذا فسخ العامل قبل ظهور " إله

ٌملكها بمجرد  -و للمالك للعامل أ تملك الثمرة سواء كان "ملك الثمرة بظهورهاوت  : "قال

ٌ  أي ٌجب على العامل  لوعلى عام .الظهور أي بعد ظهور الثمرة  ذا فسخت بعدهالعمل إ تم  أن 

ٌجب  :وعلى عامل قال ،وٌحٌن قطفها ذا ظهرت الثمرة حتى تنضجٌجب علٌه أن ٌتم العمل إ

ي ٌجب على أ فً المساقاة، قال: "وعلى عامل" واجب على العامل العمل - على العامل ما ٌجب

د فٌه ق  ع  و صبل ح للثمر الذي ما فٌه نمو أ كذلك كل   والمؽارسة والمزارعةالعامل فً المساقاة 

امل كل ما فٌه على الع ،كذلك بقر الحرثوصبل ح الطرق والسقً عقد المساقاة من الحرث وإ

قال:  -ب علٌه رض ٌجرب األ -ا رب األصل م  أ ،العامله ٌجب على ن  صبل ح ونمو للثمر فإ

صل ونحو ذلك كإجراء األنهار أو حفر علٌه حفظ األ " ٌجبحوهون صل حفظ  وعلى رب أ"

كل ما فٌه حفظ لؤلصل  ،ٌجب على المالكهذا الذي  ،لى هذه المزرعةاآلبار، وأن ٌاتً بالماء إ

  .شجار ٌجب على المالكالذي علٌه األ

الثمار فعلٌه  ن له نصؾم   - من علٌهٌعنً قطع الثمر  "احصتٌهما جذاذ   وعلٌهما بقدر: "قال ثم  

ٌقطع  ٌعنً كل   ،ن له ربع الثمار علٌه قطع الربعم   وأ ر،خاآلنصؾ الخر قطع النصؾ وعلى اآل



ن ٌكون الحرث على  أعامل مثبًل ال شرط ،هوٌلزمه خر ما فإن شرط أحدهم على اآل ،نصٌبه

لو العقد،  الشرط وكذلك ال ٌصح   ال ٌصح  ، ه ؼٌر صحٌحن  ، فالشرط نقول أرضالمالك رب األ

رب األصل اشترط على العامل أن ٌحفر اآلبار والعٌون لسقً  رض،رب األ مثبًل  - اشترط على

 فبل ٌصح   ،الشرط ؼٌر صحٌح وكذلك ٌعود هذا الشرط على العقد بالبطبلن ن  المزرعة هذه فإ

 .ى العقدمقتض لمخالفتهالعقد ال الشرط و

لمن ٌزرعه وٌقوم علٌه رض وحبل والمزارعة هً دفع أ - المزارعة وتصح   ،المزارعةذكر  ثم  

ا ٌخرج بجزء مشاع مما ٌتحصل من هذا م  و ما لٌعمل علٌه بجزء مشاع من ثمره أو مزروعً أ

ل من هذا ٌعنً من متحص   "رضزارعة بجزء معلوم مما ٌخرج من األم وتصح  : "قال .الزرع

 :الزرع

ٌ علم ما هو بذر هذا قمح أٌشت "بشرط علم بذر" -   .و شعٌررط أن 

ٌ   وكذلك الشرط -   .رعكم صاع دفعه رب الز -  اقدره معلوم  ن ن ٌكوأشترط الثانً 

كالمستؤجر رض ع األف  أو مالك ن   ،من رب األرضكونه الشرط الثالث عندنا ا ٌضً وٌشترط أ -

 عزاد المستقنلٌه فً ا لما ذهب إخبلفً  ن ٌكون البذر من العاملأ ٌصح  ال و ،والموقوؾ علٌه

أولى ه جهة الدلٌل أن   من ،وعلٌه عمل الناس: العامل قال ن ٌكون البذر منأ ه ٌصح  ن  إقال 

ا صلى هللا علٌه وسلم  الرسول ن  أل خٌبر بشرط ما ٌخرج منها من ثمر أو  هلأعامل لم 

ن ٌكون الزرع والبذر من ، المذهب عندهم ٌشترط أه دفع الزرع من عندهن  زرع لم ٌرد فٌه أ

 رب االرض.

هً  اللؽةجارة فً اإلجارة بثبلثة شروط"، اإل وتصح  : "قال رحمه هللا ،جارةفً اإل فصل

ا  ،ذا جازاه علٌهه هللا على عمله إجرقال آٌ   ،المجازاة مباحة هو عقد على منفعة  الشرعفً وأم 

توهن  آرضعن لكم فأ ن: "فإقوله تعالى فٌها صلواأل. و على عملٌن أمعلومة مدة معلومة من ع  

 ،"  :وذكر منهم .."نا خصمهم ٌوم القٌامة"ثبلثة أ علٌه وسلما قوله صلى هللا ٌض  وأأجورهن 

حكاه  جماعاإلوكذلك  ،كما فً البخاريٌعطه أجره"  ا فاستوفى منه ولمجٌرً  استؤجر أورجبًل "

 .لٌهاإوكذلك الحاجة داعٌة  ،جارةالمنذر على جواز اإل

 :جارة بثالثة شروطاإل تصح  : قال

 إما مرٌنعرؾ بواحد من أوالمنفعة ت   ،علٌهاالمعقودة  معرفة المنفعة :ولالشرط األ :

ا لٌسكنها كٌفٌة السكن جر دارً  استؤكنى الدار مثبًل ما بالعرؾ كس  ، إما بالوصؾبالعرؾ وإ

العرؾ ما  - والعرؾ هو ما ٌتعارفه الناس بٌنهم كما قال الشٌخ منصور ،معروؾ بالعرؾ

ره أ ٌ إج  لحابط ه لبناء حابط وٌصؾ له هذا او ٌستؤجرٌتعارفه الناس بٌنهم، أو بالوصؾ كؤن 

 سمكه وارتفاعه وطوله وعرضه.

  :ًان تكون المنفعة المعقودة علٌها مباحة مطلقً ، ٌعنً ٌشترط أباحتهاإالشرط الثان،   ٌ رط شتو

 :عدة شروطفً هذا النفع 

 .باحتهاا كما ذكر المصنؾ إن ٌكون مباحً أٌشترط  -

 جلد المٌتة فبل ٌصح  بخبلؾ باحة مطلقة ٌعنً ببل ضرورة ا اإلٌضً ٌشترط أن ٌكون أ -

ٌ  ٌره ألن  جؤت  .و فً حال دون حالأ وقتال إبا ح ه ال 

 .ا عادةمقصودً ن ٌكون النفع ٌشترط أ -



 .مثبًل ه جارة تفا ح لشم  إ بل ٌصح  فا له قٌمة متقومً ن ٌكون النفع ٌشترط أ -

 .هااستهبلك أجزابالنفع من العٌن دون  ن ٌستوفىٌشترط أالشرط الذي ٌلٌه  -

 .جرا على تسلٌم النفع للمستؤن ٌكون مقدورً الشرط الذي ٌلٌه أ -

ٌ شترط أدها سبعة شرالشرط السابع كما قال الشٌخ عثمان عد   - ن ٌكون النفع وط، 

 .جرا للمستؤلكً م   ،للمستؤجر

  ٌشترط لصحة اإلجارة أجرةمعرفة األالثالث: الشرط ،  ٌ جرة فً مقدار األ -ن األجرة ن ٌب

ٌ  ن  ول العقد إال أأ لو  ،مرضعة بطعامهما وكسوتهما ٌعنً -والظبر جٌر ستثنى من ذلك األه 

ٌ رج  جرة هنواأل ،ٌصح   نها بطعام بطنه فإجٌرً استؤجر أ ع فٌه إلى ا ؼٌر معلومة المقدار و

وكذلك المرضعة  ،لى العرؾجٌر بكسوته وٌرجع فٌه حٌنبذ إا اسبجار األٌضً أ ٌصح   العرؾ،

 . و كسوتهار لكً ترضع الطفل واألجرة لها طعامها أج  ت ستؤأن  ٌصح  

 -ٌعنً لمن فعل ذلك  -، وله ا ونحوه صح  عطى ثوبه خٌاط  ا أو سفٌنة أو أن دخل حمام  إف: "قال

ٌ  هنا األ "جرة المثلأ ٌ  جرة لم تع خاط هذا الثوب أو ن جرة مثل م  ، ألى العرؾع حٌنبذ فٌها إرج  ن ف

ٌ رجع فً قدر لؤلجرة للمثل، أجرة المثل عند الناس.ص فٌه ركب هذا الشخمن أ  هذه السفٌنة 

 :اإلجارة ت قسم إلى قسمٌن"، عٌن جارةقال: "وهً ضربان: إ

 جارة عٌنإ: ولالقسم األ،   ٌ  :خمسة شروط جارة العٌنة إشترط لصح  و

 ن تعرفها ة ٌشترط أرت سٌارج  ، أو صفةمعرفة العقدٌن برؤٌة أ معرفتها :ولالشرط األ

 .ؾ لكو توص  تراها بعٌنك أ - ا برإٌةم  إ

 ًر على تسلٌم العٌن ٌقدر المإج   ٌشترط أن ،وقدرة على تسلٌمها :قال :الشرط الثان

 .ال فبل تصح  ر وإج  للمستؤ

 ٌعقد اإلٌجار على نفع أن ٌشترط  "على نفعهاظبر  وعقد فً ؼٌر "وعلى تسلٌمها، :قال

بر الظ  ال لٌشعله إ عجارة الشملآلكل وال إ جارة الطعامإ فبل ٌصح   جزاءالعٌن ال األ

 صح  ومع ذلك ها ، والحلٌب هذا جزء من أجزابرضاعستؤجر لئلصل ت  مستثناه ألن ها األ

ٌ   معها عقد اإلجارة،  .جرةهلك أجزاء العٌن المستؤست  ال ت  أشترط ق

  إجارة أرض ال تصلح لزرع. فبل ٌصح   اشتمالها على النفعو :قال :الرابعالشرط 

 ٌشترط كون المنفعة التً فً  ،ا له فٌهاو مؤذونً أ وكونها لمؤجر :قال :الشرط الخامس

الشارع ، كالحاكم كولً السفٌنةالوالٌة ا له فٌها بطرٌق ذونً أو مؤللمستؤجر ا العٌن ملكً 

ن العٌن تكو نط أهذا فٌه نظر ال ٌشتر ا للمإجرملكً  - ي العٌن المإجرةأ -كونها ٌقول 

 ؟ن تستؤجر سٌارة ثم اٌشٌعنً ٌصح  أا لنفعها مالكً  ن ٌكونبل ٌشترط أمملوكة للمإجر 

 للنفع.ك مالك ن  ألتإجرها  ؟ماذا تفعل

ٌ   ،عٌنتقدٌر النفع بالتكلم عن  ثم   ا بالزمن م  : إنطرٌقاك هناعندنا  ؟لعٌنر االنتفاع باقد  كٌؾ 

، ةهذا بالزمن مقدر -و ٌومٌن رها لمدة ٌوم أن تؤخذ سٌارة وتإج  مثل أ بالزمن .ا بالعملم  وإ

 جارةوإ. ٌقول: "عود هذه مقدرة باٌش؟ بالعملام ثم ألى الدمأرٌد أن أذهب إ تقول بالعملو أ

  :صورتان "،العٌن قسمان

ٌ   ،مدإلى أ: ولىالصورة األ -  ٌشترط لهمد ر النفع باألد  ق   -رت د  إذا ق   شترط له شرطانو

 : شرطان

  :ن ٌكون ٌشترط أ -مد معلوم : إلى أٌقول ،امعلوم  مد أن ٌكون األالشرط األول

 .ٌوم ٌومٌن شهر شهرٌن سنة :امعلومً 



 ًٌغلب على الظن بقاء العٌن "ها: "ٌؽلب على الظن بقاإقال :الشرط الثان 

ٌؽلب على الظن  ،جارةددت فٌها اإلجارة أو لها اإلفً تلك المدة التً ح   المؤجرة

 .بقاء العٌن فً هذه المدة

: الثانً لعمل قال ،ٌكون بالعمل :الصورة الثانٌة -: تقدٌر النفع بالعٌن الثانٌةصورة ال -

ا لهذه الصورة ٌضً أ طلى موضع معٌن وٌشترحمل إ ومعلوم كإجارة دابة للركوب أ

 المإلؾ: ارهمكلم ٌذ شرطان

 و ا ركوب أو حمل أعلومً من ٌكون أ بد   ال ،اكون العمل معلومً ن ٌ: أولالشرط األ

 .نحو ذلك

 ًفٌه العاقدان فات العمل بما ال ٌختلؾضبط ص ،العملضبط  :الشرط الثان. 

جارة : الضرب األول إجارة ضربانن اإلا ذكرنا أطبعً  - جارةالضرب الثانً من ضربً اإل

 ، نؤتً اآلن إلى:عٌن

 و مة فً شًء معٌن أالضرب الثانً عقد على منفعة فً الذ" :قال ،جارة منفعة الذمةإ

، لى محل معٌن إجرتك لحمل هذه القارورة مثبًل : استؤمثاله معٌن فً شًء"، موصوؾ

تً وهً الحمل الذي سٌؤعقد على منفعة الذمة  ،كذامحل لى القارورة إجرتك لحمل هذه استؤ

ا مثال عقد على منفعة الذمة م  ، أمعٌن. فً شًء معٌن هذه الصورة فً شًء فً المستقبل

ما عٌنت المحمول ثم أذكر صفات هذه لحمل قارورة جرتك كاستؤ موصوؾ ًءفً ش

لى المحل كذا هذا فبلنً، أو استؤجرتك لحمل مكٌؾ أو ثبلجة إلى محل القارورة تحملها إ

 .موصوؾ ؟ عقد على منفعة للذمة فً شًءاٌش

 :ربعة شروطأه ٌشترط لجارة منفعة الذمة هذا الضرب الثانً وهو إ

 عندنا  ال ٌجوزكبناء دار وخٌاطة"  ةو مدفٌشترط تقدٌرها بعمل أ" :قال :ولالشرط األ

 أن تقولا م  إٌعنً  ،بٌن العمل والمدة منفعة الذمةجارة إ فًن تجمع أفً المذهب 

 الصورة الثانٌة وهذا بعمل، أ -وصفته كذا وكذا استؤجرتك أن تبنً لً هذا الحابط 

فً ٌوم هذا ً هذا الحابط ن تبنً لا استاجرتك أم  ا، أا واحدً ن تبنً لً ٌومً استؤجرتك أ

، عند الحنابلة الجمع بٌن  ال ٌصح   المدة والعمل، ؟للجمع بٌن اٌش هذا ال ٌصح   ال ٌصح 

 .ا عملا مدة وإم  م  بد إ ال ،المدة والعمل

هم ال ٌجمعون؟ الواقع أن   ون فً المقاولٌن والعمال حقٌقة أنه اٌش؟ ٌجمعون أوالواقع اآل

المذهب عندنا  جوز، كبل القولٌن فٌه مشكلة،بل القولٌن: القول الثانً أن ه ٌٌجمعون وك  

ٌعنً إذا  -مل قد على عه إذا استؤجره ن  ؟ ألالجمع بٌن العمل والمدة لماذا ال ٌصح  

ٌنتهً من العمل  -ن ٌتم المدة أ ؟ قبلمدة قد ٌنتهً من العمل قبل اٌشى استؤجره عل

حتاج ساعة فٌجعله ا العمل ٌهذ ، وإذا استؤجره على عمل قد ٌماطل،ن ٌتم المدةأقبل 

إذا ا ٌضً القول الثانً أ كذلك ،فهذه هً مشكلة فٌه مشكلة على المذهب ،ٌامخمسة أ

وهذه  -عشرة شهور ن تبنً هذا البٌت فً استؤجر على عمل ومدة استؤجرتك أ

هذا البٌت قٌس هذا البٌت سٌرامٌك لهذا البٌت لمدة ستة  ،ن حاصلةالمقاوالت اآل

ٌعنً ٌنتهً قبل خمسة شهور فٌحصل  -عشرة شهور قد  تبنً هذا البٌت فً ،شهور

ر بالمدة وكبلهما فٌه إشكال لكن ما ٌقد  إر بالعمل وا ٌقد  م  لذلك المذهب ٌقول إف ،نزاع

: كبناء دار قال .شكال الذي فً المذهباإل أقل منكال الذي فً القول الثانً شاإل

 .وخٌاطة



 ًاٌضً معرفة ذلك العمل وضبطه أنً ٌشترط ٌع ،شرط معرفة ذلك :الشرط الثان ،

خٌاطة ثوب طوله كذا وجنسه  ،ن ٌعرؾ ذلك العمل بناء حابط صفته كذا طولهٌشترط أ

 ، ٌشترط معرفة ذلك العمل وضبطه.وهكذا

 آجٌر فٌها كون األ: قال :الشرط الثالث  ٌ المشترك  جٌروٌسمى األ، ا جائز التصرفدم

 ولعله -قسم إلى قسمٌن نجٌر عندنا ٌاأل .واحد عمال فً وقتل عدة أوهو الذي ٌتقب  

ر نفعه د  هو الذي ق   ؟جٌر الخاصن هو األم   ،المشترك جٌرسٌذكره: األجٌر الخاص واأل

ن فً المؽاسل هإالء اآل .ر نفعه بالعملد  جٌر المشترك هو من ق  ، واألبالزمن

الخاص ا األجٌر م  ، أعمال من جمٌع الناسألون جراء مشتركٌن ٌتقب  والخٌاطٌن كلهم أ  

ن تملك أ -الساعة السابعة إلى الساعة الرابعة تً بشخص عندك من الصبا ح أن تؤ

ا جابز التصرؾ دمًٌ . ٌشترط هنا أن ٌكون األجٌر آتملك هذه المدة كلها ،جمٌع هذه المدة

 التصرف جائزن ٌكون هو ا ٌشترط أٌضً  أو دابة وأن ٌكون سٌارة مثبًل أ ٌعنً ال ٌصح  

 .وهو الحر المكلؾ الرشٌد

 ن ٌكون ، ٌشترط أل القربةن ٌكون من أهكون العمل ال ٌختص فاعله أ: الشرط الرابع

ٌشترط أن ٌكون فاعله من أهل القربى، ي ال عمل المعقود علٌه ال ٌختص فاعله أال

ٌ  وأهل القربى هم المسلمون،  ن ال ٌشترط صحته أ - ن ٌكون هذا العملشترط أٌعنً 

ن ٌكون العامل ا. ما هً األعمال التً ٌشترط أن ٌكون العامل له مسلمً أ -ا مسلمً ٌكون 

فٌها عقد  ال ٌصح   - عمال ال تصح  ، هذه األالقضاء ،ةمما، اإلقامة؟ االذان، اإللها مسلم

جرة ؤمال ال ٌصح عقد إٌجار علٌها وٌحرم أخذ األكل هذه االع ،جارة علٌها؟ اإلاٌش

ٌعنً العمل الذي  ،ن ٌكون قربىكون العمل ال ٌختص فاعله أأن ٌا ٌشترط ذً ، إعلٌها

ا العمل الذي ٌشترط م  ، أجارة علٌهعقد اإل ٌعمله مسلم وكافر هو الذي ٌصح   نأٌجوز 

المساجد ما  ، تنظٌؾجارة علٌهاإل ؟عقد اٌش فهذا ال ٌصح  ن ٌقوم به مسلم ته ألصح  

؟ تعطٌه ألؾ جارةعقد إل ٌجوز ه؟ ا أو ال ٌشترطن ٌكون مسلمً أرأٌكم فٌه هل ٌشترط 

جارة عقد اإل ا ٌصح  ذً إ ة أو فساد؟حق التنظٌؾ صح  لكن هل ٌل - لفٌن ٌنظؾأو لاير أ

 حتى لو حرم إدخاله المسجد. 

ٌ  ن  مٌزة فً عقد على منفعة الذمة هً أالا هنا ٌضً أ أن تعقد مع مقاول،  ،ن األجٌره ال ٌتع

ن عقود موجودة تسمى ٌعنً هنا اآل ،أن ٌبنٌه هوال ٌشترط الشركة الفبلنٌة تقٌم لك البٌت 

أعطٌه شخص بثمانمابة ألؾ  خذ منك عقد بملٌون ثم  ٌعنً أنا آ ،المقاولة من اٌش؟ الباطن

و ال ٌجوز؟ ألؾ هذا ٌجوز أ بةاحتى ٌصل ٌمكن ملؾ وهكذا ابة أبستمثم هو ٌعطٌه آلخر 

تً ن أن ٌؤطٌب هل ٌجوز للعامل الذي ٌنظؾ المسجد كما هو واقع اآل .ه ٌجوزن  أالصحٌح 

أو ال ٌجوز؟ ٌجوز، وقاؾ ٌجوز لؾ لاير؟ أم األوهو ٌستلم أبتٌن؟ ابشخص ٌنظؾ له بم

المقاولة  ،جٌر الخاص هو الذي ٌتعٌنالمنفعة بالذمة ال ٌتعٌن العامل أما األفً العقد  ألن  

ن ٌكون المقاول الجدٌد ٌعمل بنفس ا لكن ٌشترط أجدً  بانتشار واسع ن موجودةباطن اآلبال

، لكن فً الحكم اجد طبعً ن و  ت المطلوبة من المقاول الذي قبله، هذا إاٌش؟ المواصفا

لٌعمل له بة وٌستؤجر شخص بعشرة لاير اخذ العمل بمالظاهر جابز له أن ٌؤالشرعً فً 

المقصود أن تقٌم هذا العمل أو  ن  ، ألي مشكلةهذه ما فٌها أ -لاير فً جٌبه  خذ تسعٌنوٌؤ

 تقوم بهذا العمل وقد حصل.



كالفقه والحدٌث  ة والقضاء وتعلٌم العلوم الدٌنٌة،قاملنسبة لتعلٌم القرآن واآلذان واإلبا

، عقد الجعالة عقد اٌش؟ ٌصح   جارة علٌها لكن ٌصح  عقد اإل والنٌابة فً الحج هذه ال ٌصح  

شٌاء أن لكن ٌشترط لصحة الجعالة على هذه األ مرلً األالرزق علٌها من و ا ٌصح  ٌضً أ

د جعالة على شخص ن تعقأ لكن ما ٌصح   ،ام واالذان والقضاءٌتعدى نفعه إلى الؽٌر كاإلم

جارة وال جعالة وال ال إ هذا ال ٌصح   -و ٌحج لنفسه لكً ٌصلً لنفسه أو ٌصوم لنفسه أ

فً  صلٌت فً الٌوم ذا مثبًل إ ، ومن ذلكهذه الثبلثة ا ال تصح  بدً أرزق من بٌت المال 

 لعلها هذا جارة طبعً ؟ لٌس إ هذا ماذا نسمٌهعطٌك عشرة لاير مثبًل المسجد خمسة فروض أ

ٌكون  لكً تصح   على عمل الجعالة ٌشترط ذكرنا ال ٌصح  و ،جعالة ٌكون هدٌة وال ٌصح  

ذا وإ علصلً لنفسه ٌعنً العمل لٌس للجاهذا ٌ - العمل المجعول للجاعل هو ٌصلً لنفسه

مامة العامل لؽٌره لؽٌر الجاعل ٌشترط أن ٌتعدى النفع لؽٌره كاالذان واإلكان ٌعمل هذا 

من بٌت  ا ٌكونا ؼالبً الرزق طبعً  ،و رزق ال ٌصح  ، فهذا ٌكون هدٌة لكن جعالة أوالقضاء

 المال والجعالة تكون من أفراد الناس.

 كل ما جرت علٌه عادة وعرفوعلى مإجر " ،ما ٌجب على مؤجر -على مإجر و: ثم قال

" شد وشد" ،جر جمل للركوب مثبًل  ٌشترط أن ٌؤتً بالزمام إذا استؤكالجمل مثبًل  "كزمام مركوب

حطها من رفعها على السٌارة و، وحطهاا ٌضً أ رفعهاعلى الجمل أو على السٌارة حمال األ

المحمل  "نحو محمل - المستؤجر - وعلى مكتر  . "واجبات المإجرالسٌارة كل هذا من اٌش؟ من 

تؽطً من مظلة التً ٌعنً " ومظلةهذا المربع الذي ٌوضع على اٌش؟ سنام البعٌر، "معروؾ 

نحو بالوعة هذا فً السابق  تفرٌػ ؟ تفرٌػ،تعزٌل مراد به اٌشالشمس، "وتعزٌل نحو بالوعة" 

ابط الذي ٌكون لؽفٌعنً كل البول واعزكم هللا البول والؽابط ٌكون فٌها أكانت البالوعة فً البٌت 

 ،ن ٌسلمها فارؼةفالمستؤجر ٌتسلمها فارؼة ٌلزمه أ صحاب الدار ٌكون فً هذه البالوعةمن أ

ٌجب علٌه أن ٌسلمها كذلك،  - ٌعنً مإجر - و بالوعة ٌتسلمها فارؼة وعلى مكرٍ وتعزٌل نح

 ٌجب علٌه ان ٌسلمها فارؼة.

جوز ألحدهم أن ٌفسخ فٌتحول ٌال  للطرفٌن" وهً عقد الزم االجارة عقد الزم ،فصل" :ثم قال

جرة ببل عذر ٌمنعه من اٌش؟ االنتفاع باٌش؟ من مستؤجر فً أثناء المدة ببل عذر فعلٌه كل األ

ر ثم صارت أسبوع فقط وهو  كانت عنده دورة شهذا وجد له عذر مثبًل إف ،هذه العٌن المستؤجرة

استؤجرت سكن لمدة سنة فجلست فٌه ستة  نت، أجرةه ٌلزم بدفع جمٌع األن  ا فإجر شهرً قد استؤ

، لكن بالنسبة للمإجر ال جرةاألفسخك هذا ما ٌجوز وٌلزمك كل  ،فسخأن أشهر ثم قلت أرٌد أ

 ول ال ٌجوز الاألذا ذهب ، كثٌر من الناس ٌؤخذ األجرة من األول وٌإجر إن ٌإجرٌجوز له أ

جرة المثل أخرى فعلٌه أ مالك مرةذا الهر ج  ، فإذا أك اٌش؟ المستؤجر األولزالت المنفعة مل

فبل ٌجوز للمإجر أن ه إذا خرج جرة المتفق علٌها ول وعلى المستؤجر األول األجر األؤللمست

كل ر وٌضع األموال فً جٌبه كل هذ ما ٌجوز، محرم هذا من أن ٌإج  شخص قبل نهاٌة المدة أ

ر فً أثناء جفإن تحول المستأقال: ". ولأموال الناس بالباطل، إال إذا رضً له المستؤجر األ

نقول ؟ ولكن هل ٌجوز له ذلك "له وإن حوله المالك فال شًء ،ةجرالمدة بال عذر فعلٌه كل األ

 .ال ٌجوز ٌحرم علٌه ذلك

  :جارةشٌاء التً تنفسخ بها عقد اإلاأل "بتلؾ معقود علٌه وتنفسخ: "قال



 شهر و هذه السٌارة، لمدة سنة أ ارة وتلفتجارة على سٌإذا كانت اإل مثبًل  تلف معقود علٌهب

 .ان عقد االجارة ٌكون منفسخً ثم تلفت فإ

 ذهذا تنفسخ حٌنب - ة ترضع فمات الطفل، استؤجرنا امرأضعموت مرت   :قال ،مر الثانًاأل 

 .جارةاإل

 انفسخ  - ع الضرس لوحدهجرنا طبٌب لكً ٌقلع الضرس فانقلتؤاس ،هانقالع ضرس أو برئ

 ما ذكر. نحو - برئ ونحوه الضرس أو مات المرٌض،و برئ جارة، أعقد اإل

ٌفاء تهً تعذر اس جارةالضابط لألشٌاء التً تنفسخ فٌها اإلا اإلجارة هذه الثبلثة تنفسخ به ن  فإ

منفعة المعقود علٌها ء الفسخ فٌه اإلجارة إذا تعذر استٌفاالضابط الذي تن ،المنفعة المعقودة علٌها

انقبلع  ،موت مرتضع ،تلؾ المعقود علٌه :ارة وٌدخل فً ذلكجفً العٌن فإن ه تنفسخ به اإل

 .ضرس ابتلً بقلعه

 ٌده ما جنت ر نفعه بالزمن،د  جٌر الخاص قلنا هو من ق  األ - جٌر خاصأوال ٌضمن :"قال ثم  

وال ، "طو ٌفر  ما جنت ٌده ٌعنً ما اعتدت ٌده خطؤ حتى إذا أخطؤ ال ٌضمن ما لم ٌتعد  أ "خطأ

ا الحجام والطبٌب والبٌطار هإالء ال ٌضمنون بشروط ثبلثة سنذكره وسٌذكره "نحو حجام

الحجام معروؾ والطبٌب معروؾ الذي ٌعمل عملٌات  "ال ٌضمن نحو حجام وطبٌب" ،المإلؾ

جراء وكذلك الختام سواء أكان هإالء أ   ،و الجلد وٌخرج منه الدمالجسم أ والبٌطار هو البزاؾ

ٌ  أخاصٌن   :شروط الثبلثة ال ٌضمنونالذا توفرت إ - نون بشروط ثبلثةضم  و مشتركٌن ال 

 :رة ومعرفةأن ٌكون له بصٌٌقول الشٌخ عثمان ٌعنً  "قهمذعرف ح" :قال :ولرط األالش -

 .ول ال ٌؤتً من ٌتطبب على الناس، هذا الشرط األا بصناعتها بصنعته عارفً بصٌرً 

و ولً فً الحجامة أو العملٌة مكلؾ أ: ذن فً الفعل" أن أذن فٌه مكلفأن إ: "الشرط الثانً -

 .ن ٌؤذنبد أ ؼٌر مكلؾ ال

ال  ، ٌتجاوز بفعله ما ال ٌنبؽً تجاوزهال  " المراد بذلك أٌدٌهمأ تجن  لم : "الشرط الثالث -

ن لم ٌتجاوز حتى إ - كثرأن ٌجر ح واحد سنتٌمتر، فٌجر ح أ ٌعنً ٌكفً مثبًل  -ه فعلٌتجاوز ب

 .ه ٌضمنن  إو ٌموت ففٌتلؾ المرٌض أ ٌضمن،ه ن  فإٌتعمد 

ن ٌؤذن له المكلؾ وولً ا بصنعته وأن ٌكون عالمً : أذا توفرت الشروط الثبلثةال إال ٌضمن إ اإذً 

 .ه ٌضمنن  ٌده حتى لو جنت خطؤ وبؽٌر عمد فإ ال تجنًأؼٌر مكلؾ و

ٌعنً ما  -ال من إاعً الذي ال ٌرعى الؽنم ال ٌضوفرق بٌن الر "ما لم ٌتعد   راع  وال : "قال ثم  

ا والتعدي ما هو التعدي؟ دابمً  ،طو فر  إذا تعدى أ الإو ما ٌرعاه ؼنامه أٌضمن ما تلؾ من أ

 .ترك ما ٌجب :والتفرٌط ،فعل ما ال ٌجوز :ؾ التعدينعر  

ذا إ "هبفعل تلف مار نفعه بالعمل، "د  من ق  جٌر المشترك هو اٌش؟ " األوٌضمن مشترك: "ثم قال

ه ٌضمن وهذا هو ن  ًء فسقط منه فانكسر فإؼلط فً التوصٌل كان ٌحمل ش جنت ٌده مثبًل 

ال ٌضمن  "وال من حرزه" .ه ٌضمنن  ا، الشٌخ محمد ٌقول ال ٌضمن لكن المذهب أالمذهب طبعً 

 ٌحترق المكان ؟ ٌضع الثوب أو السلعة فً مكان ثم ٌحترق، ما تلؾ من حرزه كؤن اٌش مثبًل 

وإذا تلؾ شًء فً حرزه ال أجرة له لعمل فً ط ما لم اٌش؟ ٌفر  ه بؽٌر فعله فإنه ال ٌضمن ألن  

 ذلك التالؾ.



ٌ  در نفعه بالزمن والمشترك بالعمل، جٌر الخاص ما قواألقال:  م  ث  جرةوتجب األ، "اهان  هذه ب

ا جرة وهنا ما لم تإجر طبعً لكها المإجر بالعقد، مجرد العقد فإنه ٌملك األٌم - ٌعنً تملك "بالعقد

لكن  جارة وجوب واستحقاق واستقرارا عندنا فً اإلما لم تإجر وهناك طبعً له  تكون حالة

، عندنا تجب ال بوجوبلكن المإلؾ لم ٌؤتً إا مور مهمة جدً المإلؾ لم ٌؤتً إال بوجوب وهً أ

 .جرة ثم تستحق ثم تستقراأل

سٌارة لٌس علٌه ، ابٌتً  ،ا عٌنً جر مثبًل استؤذا هذا مستؤجر للعٌن إ ،: وما منع مستؤجرقال ثم  

وال ضمان على  ،ن ٌنتفع بها هو وصاحبهاضمان لماذا؟ ألنه قبض العٌن ال ٌختص بنفعه إ

ه ألن   -والتفرٌط وهذا فًوقال قوله فً نفٌهما ٌعنً فً نفً التعدي  .و تفرٌطمستؤجر إال بتعدٍّ أ

 .أمٌن

ل الذي ع  هو الج   قوالسب   ،بسكون الباء - قوالمسابقة هً من سب   ،المسابقةوتجوز  ،فصل"

المسابقة هً  االصطبل حا فً م  ، وأسابق علٌهتعل الذي ٌء هو الج  بفتح البا -سب ق  ،ٌتسابق علٌه

أن  األصل فٌها، قساما تنقسم إلى ثبلثة أالمسابقات طبعً  ن ونحوه كالسفن.المجاراة بٌن حٌوا

شة رضً هللا عنها فسبقته سابق من؟ سابق عابها جابزة والنبً صلى هللا علٌه وسلم ن  المسابقة أ

النبً صلى هللا علٌه وسلم  ن  البخاري من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنه أسبقها وكذلك فً  ثم  

 .مٌالوهذا ثنٌة الوداع ستة ألى ثنٌة الوداع مضمرة من الحفٌاء إسابق بٌن الخٌل ال

ول من المسابقات وهً ومزارٌق هذا النوع األ نوسفقدام وسهام أتجوز المسابقة على 

والمسابقات كما ذكرنا  ،حةها مبان  صل فً المسابقة أاأل ،او عمومً أالمسابقات اٌش؟ المباحة 

 الشرعٌة.المسابقات المباحة والمسابقات المحرمة والمسابقات  :قسامإلى ثالثة أتنقسم 

نواع السفن ا نوع من أمزارٌق طبعً  "رٌقزاقدام وسهام وسفن ومالمسابقة على أ وتجوز"

ض إال على إ" و  ض فً كل ما تقدم إال فً ٌعنً ال  "بلوسائر الحٌوان ال ب ع  و  ٌجوز مسابقة بع 

 واإلقناع المنتهىعبارة  كما هًوالصحٌح فً العبارة  ،مور الثبلثة التً سٌذكرها المإلؾاأل

ٌعنً  "ضو  وسابر حٌوان ال بع  " ،خصر المختصراتأأصل  كافً المبتديوكذلك عبارة أًٌضا 

 .بل وخٌل وسهامإال على إمور المتقدمة ال تجوز بعوض هذه األ

 كل مسابقة فٌها منفعة ولٌس  :المباحة هً المسابقات وضابط ،المسابقات المباحة واًل نبدأ أ

تجوز هذه  لحكم التكلٌفًبالنسبة لا طبعً  -وهذا النوع اختلؾ العلماء  ،فٌها مضرة راجحة

مسابقة على السفن  ؟ض على هذه المسابقات المباحةو  لع  خذ االمسابقات لكن ما حكم أ

ن والطابرة ، كرة القدم اآلالمسابقات المباحة من والمسابقة بٌن الطٌور وبٌن الحمٌر وؼٌره

هذه المسابقات  ن  ، أمهان بعض العلماء حر  ، اآلاكرة الٌد هذه المسابقات كلها تعتبر تنافسً 

وتجوز مشاهدتها ٌقول ما لم ها مباحة ن أن  مباحة بناء على ما مشى علٌه الشٌخ ابن عثٌمٌ

 .كاألفخادلى رإٌة محرم تفضً إ

 ،ذلك على قولٌناختلف العلماء فً  ؟و ال ٌجوزأخذ العوض علٌها هل ٌجوز أا هذه عمومً 

، وهو رأي شٌخ اإلسبلم ربعةالمذاهب األباتفاق ربعة وهو رأي المذاهب األ - المذهب عندنا

 زادسبلم وشٌخ اإلعلى هذه المسابقات المباحة،  جوز أخذ العوضه ال ٌن  أ: اٌضً وابن القٌم أ

لٌها سبلم زاد عخذ العوض علٌها لكن شٌخ االٌعنً المسابقات المباحة ال ٌجوز أ - على

خذ ال ٌجوز أ مسابقات مباحةهذه ال ن  ، األصل أن شاء هللاالمسابقات الشرعٌة سنذكرها إ



األول وقال الجمهور األمة واستدلوا و مٌدالٌات وهذه كلها ما ٌجوز بالقول كؤس أ ضو  الع  

ق إال فً ب  ال س  ": رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال بحدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن  

هذا  ،الحافر هو الفرس ،بل، الخؾ هو اإلالنصب هو السهام "و حافرنصب أو خؾ أ

اإلرواء وحكى ابن عبد البر فً التمهٌد، بانً فً حه األلالحدٌث رواه الخمسة وصح  

لسهام حكاها ابن عبد البر فً بل والخٌل وا: اإلجماع على تحرٌم الرهان فً ؼٌر الثبلثةاإل

وقال ابن القٌم  ،مور الثبلثةق على ؼٌر هذه األب  خذ الس  أن ه ال ٌجوز أمة بإجماع األ التمهٌد

ض و  خذ الع  تجوٌز أ ن   ٌجوز بذل العوض فً هذا النوع ألال الفروسٌةرحمه هللا فً كتاب 

 ،ن فً المبلٌٌن التً تبذلبه واتخاذه مكسبة وال ٌشك عقل اآللى انشؽال النفوس إفٌه ذرٌعة 

به  ى اشتؽال النفوسلقٌم رحمه هللا ٌقول فٌه ذرٌعة إلخمسٌن ملٌون مثل ما ذكر ابن ا

 .ا ولٌس تحدٌدهذا مثال طبعً  ،اتخاذ هذا اللعب بالكرة مكسبة ،واتخاذه مكسبة

 ذاه ٌجوز إن  أقول المالكٌة والشٌخ خالد اختار واختاره قلة وهو قول من العلماء  القول الثانً

والشٌخ ه ال ٌوجد عندهم دلٌل ن  من ؼٌر المتسابقٌن، وفً الحقٌقة أ ٌعنً جنبًكان المال من أ

ا فً هذه وقد روجع كثٌرً ه ٌحرم ن  واختار هذا القول وأ الحوافز التسوٌقٌةخالد له كتاب اسمه 

خذ والصحٌح أن ه ال ٌجوز أ ،خر ٌعطً القول بالجواز للقول اآله لم ٌجد دلٌبًل ن  المسؤلة إال أ

ي رأ ه ٌجوز وكذلكن  ض على هذه المسابقات المباحة، والشٌخ خالد ٌعنً له رأي أو  الع  

ما رأٌت لهم دلٌل ه ٌجوز لكن لم ٌذكروا الدلٌل على ن  فتوى للجنة الدابمة فً رأي لها أللجنة 

هذه المسؤلة، الحدٌث واضح ال سبق أي ال ٌجوز إعطاء العوض إال فً الثبلثة واضح فً 

مة ا ال ٌخفى هذا رأي جمهور األٌضً ، ما عداها ال ٌجوز ال ٌجوز هذا حصر وأمورأ

رٌم كذلك ابن القٌم وشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، والصحٌح ن بالتحاآل ،ربعةالمذاهب األ

 .مه ٌحر  ن  واألقرب للصواب ال شك أ

  ًكل مسابقة نهى عنها  وضابطها ،المسابقات المحرمةالقسم الثانً من المسابقات ه

ن المسابقات محرم ببل عوض وحكم هذا النوع م ،اا شرعًٌ و تضمنت محظورً الشارع أ

لدٌوك ونطا ح مثلته المبلكمة وكذلك مناقرة اوأ االقناعا كما قال فً د تحرٌمً شوبعوض أ

ذا كان بعوض ء مسابقة علٌها وإجراالكباش كل هذه من األشٌاء المحرمة التً ال ٌجوز إ

 كل هذه من المسابقات المحرمة.ٌشتد التحرٌم وكذلك النرد والشطرنج 

 هً كل مسابقات  ضابطها - التً سنذكرها االن هً المسابقات المسابقات الشرعٌة

ك هذه التً لعداء لذالستعانة على الجهاد والتقوي على إظهار الدٌن وتحصٌل النكاٌة باألا

ن ٌكون فٌها أن تكون بعوض ما عداها ال ٌجوز أ -أن ٌكون فٌها عوض سمح الشارع 

هل ٌلحق بها ما مثلها  ،ل وسهام فقطبل وخٌ: ال بعوض إال على إقال -بل التً لئلعوض 

 أو الحدٌث من مسابقات العلمٌة التً فٌها تعلٌم للدٌن وتفرٌػ شدٌد دٌن مسابقة فً الفقه مثبًل 

ه ال ٌجوز فقط فً هذه األمور الثبلثة ن  إو ال ٌجوز؟ المذهب عندنا أخذ جابزة والفابز ٌؤ

عزاز للدٌن وتعلٌم الناس ة كل ما فٌه إه ٌلحق بهذه الثبلثن  واختار شٌخ اإلسبلم رحمه هللا أ

ما المسابقات فً ؼٌر الفقه والحدٌث أ ،الدٌن لناس كالمسابقات التً تكون فً الفقه والحدٌث

 .نها جابزة لكن ال ٌجوز وضع الجوابز علٌهاأ والقرآن وتفسٌره هذه ال شك  

 (:ٌشترط فٌه خمسة شروط) بشروطبل وخٌل وسهام قال إال على إ

 ٌشترط تعٌٌن الرامٌٌن.ا فً السهام م  والخٌل وأبل هذا فً اإل المركوبٌن تعٌٌن :رط قالوش   -



اتحاد المركوبٌن للنوع اإلبل وكذلك الخٌل، خٌل العربً مع  ،اتحادهما :الشرط الثانً -

وتعٌٌن  :قال ،وكذلك اتحاد القوسٌن ٌشترط اتحاد القوسٌن ،و الهجٌن مع الهجٌنالعربً أ

 .المنافسة بالسهام -الرماة فً فً المناظرة 

بل وهذا فً اإل ،ما بالذرعإما بالمشاهدة وإ وانتهاء تحدٌد المسافة ابتداء: الشرط الثالث -

وال ٌجوز ما زاد على ما فً الرمً ٌعتبر تحدٌد المسافة بما جرت به العادة أ ،والخٌل

 .بة ذراع هذا بالنسبة للرمًاثبلثم

ون العوض فً المسابقة على هذه األمور الثبلثة ن ٌكٌشترط أ ،علم عوض :بعالشرط الرا -

 .و بالوصؾا إما بالمشاهدة أن معلومً ون ٌكأ

، متى ذا رهنه فؽلبه: قامره قمار مقامرة فقمره إٌقال ،مارخروج عن شبه ق   :الشرط الخامس -

ٌ  ٌخرج عن شبه القمار؟ بؤال   ذ ه ٌحصل حٌنبفإن   إذا أخرج جمٌع المتسابقٌن ،خرج جمٌعهم 

 ؟طٌب كٌؾ ٌخرج من القمار ،و خاسرفٌها هو ؼانم أه ٌدخل فً معاملة ال ٌعلم ن  القمار أل

ٌ  أال  المهم عندهم   - و الحاكمٌجوز أن ٌخرج واحد منهم أو واحد أجنبً أ -خرج جمٌعهم  

 خرجلو ألكن  ،جنبً ؼٌر المتسابقٌنأو واحد منهم أو واحد أجهة بذل العوض الحاكم 

، ابل والخٌل والسهام طبعً القمار وال ٌجوز على كلها فً اإل ؟المتسابقان حٌنبذ ٌحصل اٌش

المحلل هو  - ن ٌؤتً محلل، ٌشترط أمحللاٌش؟ ٌشترط وجود  ال بوجودوال ٌزول القمار إ

وهذا  ،ال هذا المحللكلهم ٌدفعون إا و خامس ال ٌدفع شٌبً شخص ٌدخل ثالث أو رابع أ

والشٌخ ابن القٌم  ،شٌخ االسبلم والشٌخ ابن عثٌمٌن ال ٌرون :لؾ فٌه العلماءا اختالمحلل طبعً 

و تجوز المسابقة ، ولو أخرج كل منهم ٌجوز أاشتراطهفً الفروسٌة اختار عدم اٌش؟ 

ٌشترط فً و ،خراج محلللكن المذهب عندنا ٌشترط إ ،جخر  خذ جمٌع هذا الم  المتسابق ٌؤو

  :المحلل عدة شروط

 اال ٌخرج شٌبً  :ولالشرط األ.  

 ا فقطن ٌكون واحدً الشرط الثانً: أ. 

 أن ٌكافؤ مركوبه مركوبٌهماالشرط الثالث :. 

بل والخٌل والرامٌٌن هذا فً اإل -تعٌٌن المركوبٌن  :ولالشرط األ: خرىنعٌدها مرة أ الشروط

القوسٌن و أبل والخٌل : اتحادهما، أي اتحاد المركوبٌن فً اإلالشرط الثانً .فً المسابقة بالسهام

 وكذلك ٌشترط تعٌٌن الرماة هذا تابع للشرط الثانً ،تحاد بالنوعٌكون اإل -فً الرمً بالنوع 

ما المسابقة عن أصابة الرامً رمً بالسهام المراد بها إالمناظرة ال تعٌٌن الرماة فً المناظرة،

: تحدٌد الثالث .ما هون  الراكب وإلخٌل واإلبل فالمراد بها قوة هذا الخٌل أو اإلبل لٌس مراد به ا

المسافة  دن تحد  أما فً الرمً ٌشترط ، وأبل والخٌلالمسافة إما بالمشاهدة والذرع وهذا فً اإل

كثر إذا أ ٌعنً -ما لم تجري العادة به فً الرمً  والمذهب ،وال تزٌد عن ما لم تجري العادة به

العلم  :الشرط الرابع .بة ذراعاكثر من ثبلثمابة ذراع لم تجد فً العادة أن ٌرمً أحد بؤمن ثبلثم

 ؟ بؤال  متى ٌخرج عن شبه القمار ،هو خروج عن شبه قمار :والشرط الخامس .بالعوض المبذول

 خرج الجمٌع.ٌ  

، هذا امحرمً ن ٌكون ا ال ٌجوز أمباحً ن ٌكون العوض ا أٌضً ٌ شترط العلم بالعوض وٌشترط أ

 .لعوضشرط مستقل؟ ال هذا مع الرابع العلم با

ٌ ة من عار الشًء إء العارالعارٌة بتخفٌؾ الٌا ،والعارٌةقال  فصل ذا ذهب ٌة وتشدٌدها العار

ع عٌن باحة نففهً إ عارةاإل، وإما ببل عوضوالعارٌة هً العٌن المؤخوذة لبلنتفاع بها  ،وجاء



ا، العوضهذا هو  ؟جارةواإلعارة الفرق بٌن اإل. ما و ؼٌرهببل عوض من المستعٌر أ ًٌ : ثان

ر إال بإذنه، ر لوحده، أما المستعٌر ال ٌإج  نت اإلجارة تملٌك النفع، أ اٌضً أ اإلجارة ٌمكن أن ٌإج 

 هذا ن تإجر تعٌر وتتصرؾ فً، ال تملكه لٌس لك أاحة النفعا اإلعارة إبم  تملك نفع العٌن أ

 .بٌنما المإجر له التصرؾ فً هذا النفع ،النفع

 :حكاملها عدة أ العارٌة"والعارٌة سنة"  :قال

 ودلٌل هذا قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" ،ها سنةن  أ :ولالحكم األ. 

 ًربعة شروطأوٌشترط لها  ،عارة مصحؾ لمحتاج لقراءته، وهو كإالوجوب :الحكم الثان: 

ا بها مع ن تكون العٌن منتفعً أ :ول، هذا الشرط األوكل ما ٌنتفع به مع بقاء عٌنهقال:  -

ها ٌنتفع بها مع بقاء عٌنها كالسٌارات والحٌوانات والبٌوت ، ال تستهلك أجزاإعٌنهابقاء 

 .وؼٌر ذلك

ولو لم ا ا مباحً نفعً  :وذكر المإلؾ بقوله ،ان ٌكون نفع العٌن المعارة مباح  أ :الشرط الثانً -

 :قال ،عارتهإ لكن تصح   تؤجٌره بٌعه وال  ال ٌصح  كالكلب مثبًل االعتٌاض عنه  ٌصح  

 .اعارته تصح  

 .اشرع   للتبرع هال  أن ٌكون المعٌر أ: الشرط الثالث -

منه  ن ٌصح  بتلك العٌن المعارة بؤ للتبرع له هال  أن ٌكون المستعٌر أ: الشرط الرابع -

 . للتبرع لههبًل ه لٌس أن  إعارة طفل صؽٌر أل قبولها فبل تصح  

ن ٌعٌر أمة أوهو  ال البضعإ إعارتها شٌاء التً ال تصح  األذكر  "ال البضعإعارته إ تصح  " :قال

 كذلك ال ٌصح   العبد المسلم للكافر ،اعارته ا هذا محرم وال تصح  ٌرده لٌستمتع بها المستعٌر ثم  

 لة صٌد مثبًل آونحوه ك الصٌد: مر الثالث، كذلك األعارة العبد المسلم للكافر للخدمة خاصةإ

، األمرد هو لؽٌر مؤمون دمرواأل مةاأل :الرابع الشًء ،نه مؤمور باٌش بترك الصٌدللمحرم أل

ن  .عارتهما لؽٌر مؤمونوال ٌجوز إ  ٌصح  المؤمون  ، لؽٌرطر شاربه ٌقولون م 

لماذا له  ،العارٌة عندنا هً المستعٌر على العارٌة له اٌش؟ ضمان "وتضمن العارٌة: "قال

صبحت أالمالك لٌس له نفع لذلك  نه ٌختص هو بنفعها فقطألضمان؟ بالنسبة للضابط السابق 

صفوان  ،"اوتضمن مطلق  : "قال .و تعدىط أر  ط مفسواء هل فر  ا العارٌة مضمونة عندنا مطلقً 

 ،ا ٌا محمدؼصبً  :ا فقالالنبً صلى هللا علٌه وسلم استعار منه ٌوم حنٌن دروعً  ن  رضً هللا عنه أ

 :قال. وداإلمام أحمد وأبو داو رواه ،وفً رواٌة بل عارٌة مإداة ،بل عارٌة مضمونة :قال

كٌل ؟ هو كل موما هو المثلً "ن كانت مثلٌة فتضمن بمثلهاا إوتضمن العارٌة وتضمن مطلقً "

 .ٌوم تلفها "وقٌمة ؼٌر المثلً ٌوم التلؾ" ،وزنمو

ٌ   ثم    ستثنى ٌ  هناك  ن  إال أصل مضمونة ، العارٌة هً مضمونة، األالضمانستثنى من ذكر ما 

 :تضمن فٌها العارٌةال ثالثة صور 

 مل هذه الحبوب فً المنشفة ، الخمنشفة كخمل ،تلفت باستعمال معروف إذا: ولىالصورة األ

ا ثم استعار ثوبً ذا استعمله ، أما إلمعروؾباستعمال  ،ضمننه ال ٌفإتلؾ بسبب االستعمال 

 .معروؾنه استعمله فً ؼٌر ٌضمنه أل ؟حمل به وتلؾ هل ٌضمن أو ال ٌضمنه

  ن ٌكون الوقؾ ال ٌضمن لكن ٌشترط أ ،ا ككتب علمن كانت وقف  وإ: قال :الثانٌةالصورة

ٌ   -الوقؾ هنا  وقؾ كتب لمسجد لعامة  ،ده الشٌخ منصور بوقؾ اٌش؟ بالوقؾ العامق



ٌ  المسلمٌن، أما الوقؾ الخاص إ  هنا ٌقصد باٌش؟ الوقؾ العام ،ضمنذا تلؾ باالستعارة 

ٌ  ن كانت وقفً ، إنه ٌضمنط فإذا فر  إال بتفرٌط ككتب العلم مثبًل السبل ح السٌؾ، إ د بقٌد ٌ  قا 

ٌ  ذكره الشٌخ منصور أ  ٌضمن.نه أما إذا كان على معٌن فإ ،ننه وقؾ على ؼٌر مع

 ٌضمن هلل لما ركب منقطع  أن وإ: "قال :لتً ال ٌضمن فٌها المستعٌرالصورة الثالثة ا" 

ما اسمه ابن السبٌل؟  من هو من هو المنقطع ،اا منقطعً ركب شخصً عنده دابة أشخص 

هل الزكاة مسافر سافر المسافر المنقطع به فً باب أالمطٌب؟ ؼٌر الزكاة وابن السبٌل؟ 

ركبه سفر فؤا فً طرٌق شخص رأى شخصً . المنقطع هو المسافر، منقطع به ٌعنً مسافر

بدون عند هللا هلل ٌعنً ٌبتؽً الثواب من  هذا معناه المنقطع،دابته ابتؽاء الثواب من عند هللا 

لكن هنا شرط وقٌد ما  ،نه ال ٌضمنب لو تلفت الدابة تحته لم ٌضمن فإهذا الراك ن  إف ،جرةأ

نه فإن انفرد بحفظها فإال ٌنفرد هذا اٌش؟ الراكب بحفظها أن ٌسٌر معه، أٌشترط هو 

ص على ركب شخأ ،حتى لو داخل بلد ٌقول ال خصٌة إال للمنقطع، الؽاٌةفً ا طبعً  ه.ٌضمن

نه ال شك أما إذا كان لوحده انفرد بحفظها فإ ،ا تسٌرنت معه طبعً السٌارة ثم تلفت السٌارة وأ

 .ٌضمن

المستعٌر علٌه مإنة رد لمالكها  "ردهاعلٌه مؤنة تفرٌط و إالكتب علم كا ن كانت وقف  وال إ"

ن أ بخبلؾ ؼٌرها من األمانات مثل العٌن المستؤجرة هل ٌجب على المستؤجر -ر على المستعٌ

العٌن فقط  ،ال ٌجب ؟ن ٌرده لصاحبها، الودٌعة هل ٌجب علٌه أجبٌال  ؟صاحبهالٌردها 

لى إنة رد العٌن العارٌة وعلٌه ٌعنً ٌجب على المستعٌر مإالمضمونة هً التً ٌجب علٌه، 

 .المعٌر

فهو استٌبلء ؼٌر الحربً  الشرعما فً ا، أظلمً  أخذ الشًء لؽة ، الؽصبوالغصب فصل: "قال

 ااستٌبلء قهرً  واالستٌبلء هنا كل ما سمً ٌعنً صار فً العرؾ ،ا بؽٌر حقعلى حق ؼٌره قهرً 

وٌدخل فً الحد ما ٌإخذ من  :قال الشٌخ منصور ،بالسرقة واالختبلس بؽٌر حقبؽٌر حق 

بلد المسلمٌن ب قامتهم فًإالمكوس التً تإخذ على البضابع وعلى  ،موال بؽٌر حق كالمكوساأل

موالكم : "وال تؤكلوا أفً قوله تعالى جماعحكم الغصب حرام باإل .المحرم هذه تعتبر من الؽصب

ٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل إال أن : "ٌا أا قوله تعالىٌضً " وأبٌنكم بالباطل

عراضكم وأموالكم وأن دماءكم إ :وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم منكم" تكون تجارة عن تراٍض 

 ".علٌكم حرام

ظام التً ال ت كف ر إمن كبابر الذنوب  صبالؽ ،كبٌرة :قال ٌ قتنى" ،ال بالتوبةالع  ا   "فمن غصب كلب 

سترها الذمً عن المسلمٌن  ،ٌعنً مستترة "محترمة و خمر ذمًأ" ،تناءه ككلب الصٌدٌجوز اق

ذا " إال جلد مٌتة. "االقناعا كما فً ردهما ٌعنً وجوبً  ،هذا مبهم الحكم -ٌجب علٌه  "ردهما"

ا مع هذ "هدر تالف الثالثةوإردها ألنه ال ٌطهر بالدباغ. "نه ال ٌجب علٌه ؼصب جلد مٌتة فإ

 . ها لٌست لها قٌمةقٌمتها ألن   نه ال ٌضمنإا منها فتلؾ واحدً وجوب الرد إال أنه لو أ

ٌ دهٌقول  "لم ٌضمنهن استولى على حر مسلم وإ" وؼٌرها  المنتهىو االقناعفً  الشار ح ولم ٌق

 بل ثٌاب" .لم ٌضمنه ماتذا حر فقط. لم ٌضمنه ٌعنً إ المنتهىو االقناعفً  ، ٌعنًمسلمبـ 

تً علٌه وكذلك الحلً التً على إذا استولى على الصؽٌر فإنه ٌضمن الثٌاب ال "صغٌر وحلٌه

 ،نكق  جرته منذ مدة حبسه ا أو حبسه فعلٌه أكرهً  واستعمله استعمل هذا الؽاصب الحر ة،الصؽٌر

 .رة لمنافع القنكمنافع القن ٌلزمه أن ٌدفع األج



صل المتصلة والمنفصلة نحن عندنا األ "رد المغصوب بزٌادته - ٌلزم الغاصب - وٌلزمه"

 ؟ للذيأما المنفصلة فتكون الٌش، والفسوخ وكل شًءالزٌادة المتصلة تتبع اٌش؟ العٌن فً الرد 

الزٌادة فً العٌن بما فٌه من ن ٌرد  فً اٌش؟ فً الؽصب ٌلزم الؽاصب أالإ ،دفع هذه العٌن

  .والمنفصلةالزٌادة المتصلة 

ٌ  وإ" و صفته أ تعٌن المؽصوب نقصأرشه" إذا نقص المؽصوب، ر سعر فعلٌه ن نقص بؽٌر تؽ

ذا نقص أما إ ،مؽصوبن هذا الرش ما نقص مأ ،رشتؽٌرت ونقصت قٌمته بسبب ذلك فعلٌه األ

 ًء.سعره ولم تتؽٌر عٌنه وال صفته فلٌس علٌه ش

و أض المؽصوبة رفً األبنى  "و ؼرسنى أن ب: "وإفقال :البناء والغرس فً المغصوبذكر  ثم  

 :ربعة أمورلزمه أؼرس فٌها 

 سرالؽ: ٌقلع هذا البناء والقلع. 

  ًٌبسبب القلعرض : أرش النقص الذي ٌلحق باألاثان. 

  رض: تسوٌة األالثالث أًٌضاوٌلزمه. 

 رضفً األ جرة مدة مقامهوالرابع ٌلزمه األ. 

 واتجر ٌعنً ؼصب مااًل  "ولو ؼصب واتجر" :قال له الغاصب بسبب المغصوبما ٌحص  ثم ذكر 

 وأ، إذا ؼصب مااًل واتجر به فإن المال والربح للمالك. لمالك المال ؟الربح هذا لمن ٌكون ،به

 خذ منجبًل ٌعنً أ :به و حصدأ .لكها وصاد به فهو لماو فرسً أا و قوسً ا أؼصب جارحً  :صاد

والمسؤلة الحصد هذه المإلؾ خالؾ فٌها  ،حصد ذلك فلمالكه فمهما ا مثبًل حشٌشً وحصد به 

الؽاصب إذا حصد بمنجل المؽصوب فإن الحصاد ٌكون له ٌكون له وعلٌه أجرته مدة  المذهب

  .موافق المذهببله فهو ما ما قبحصول الفعل من الؽاصب، أه عنده بقاب

خلط المؽصوب بما ال ٌتمٌز  "و صبػ الثوببما ال ٌتمٌز أ - خلط المؽصوب -ن خلطه : "وإقال

و صبػ أ ،و المؽصوب منه والؽاصبحق المالك أن ٌمٌز بٌنهما أ بزٌت ال ٌستطٌع مثبًل  كالزٌت

 و المخلوطأوحٌنبذ ٌجب بٌع الثوب  فهما شرٌكان بقدر ملكٌهماا وصبؽه الثوب ٌعنً ؼصب ثوبً 

بقدر ملكٌهما  ن خلطهما بما ال ٌتمٌز فهما شرٌكانهذا وٌقتسمان ثمنه بحسب ملكٌهما، قوله: إ

وان نقصت قٌمة الثوب  "ن نقصت القٌمةوإ: "قال. المنتهىكما فً  نه ٌلزمه مثله منهوالمذهب أ

 نه ٌضمنهفإخر الزٌت الذي خلطه بآأو نقص ذا نقصت قٌمة الثوب لما صبؽه هذا فإنه ٌضمن، إ

 الؽاصب.

 ، رجعذلك رعلؽٌر البابع وق  و بنى ثم وجدت مستحقة ومن اشترى أرًضا فؽرس أ فصل"

بغصبه  لعالمطعمه ن أ"وإ .البناءوأجرة الؽراس أجرة و بما ؼرمه من الثمنالمشتري على بابع 

ن فإنه مؽصوب بؽصبه ٌعلم أاألكل المؽصوب لعالم طعم الؽاصب إن أ -" إن أطعمه ضمن آكل  

ضمن مثلً ٌ   "وٌضمن مثلً بمثله: "قال ،لم ٌعلم؟ فعلى الؽاصبكل وإن الضمان لمن ٌكون؟ لآل

فٌه بمثله وؼٌره بقٌمته متى؟ ٌوم  سومال كل مكٌل وموزون الصناعة فٌه مباحة وٌصح  وهو 

 .ي وقت تلفهتً أشٌخ الخلوالقال  ،تلفه

تصرفات الؽاصب فً المؽصوب  "وال عبادة عقد   ٌصح  وال  تصرف غاصب بمغصوب وحرم"

 :لها حالتان



 فالتكلٌفً محرم  ،و الفسادوضعً من حٌث الصحة أتصرؾ له حكم تكلٌفً  :ولىالحالة األ

نقول  ،كالوضوء بالماء المؽصوب والصبلة فً المكان المؽصوب ،والوضعً فاسد

من تصرؾ له حكم تكلٌفً ووضعً تصرفات الؽاصب فً المؽصوب لها حالتان االولى 

فالتكلٌفً محرم والوضعً فاسد كالوضوء بالماء المؽصوب و الفساد أحٌث الصحة 

 .والصبلة فً المكان المؽصوب

 فهذه محرمة ولٌس لها حكم وضعًالؽاصب له حكم تكلٌفً فقط تصرؾ  :الحالة الثانٌة ،

 .ونحو ذلكبسه واستعماله ول   ،كل المؽصوبكؤ

ن هذا إو وهبه فأره ج  أو ألو باع المؽصوب  "عقد وال ٌصح  ب بمؽصوب تصرؾ ؼاصحرم "

و اؼتسل اٌش؟ بمؽصوب او توضؤ بمؽصوب ألو استجمر ب "عبادة وال" ،ؼٌر صحٌحالعقد كله 

بالماء المؽصوب؟ االستنجاء  ولو استنجى بالماء المؽصوب ما الحكم؟ هل ٌصح  بمؽصوب 

ٌعنً هل ٌجزئ؟ ال ٌجزئ االستجمار  ؟واالستجمار بالحجر المؽصوب االستنجاء، ٌصح  

 ،ٌعنً ال ٌجزئ؟ هكذا المذهب عندكم؟ جزئ االستنجاء بالماء المؽصوبوٌبالحجر المؽصوب 

هل الماء المحرم  ،واالستنجاء طٌب بالماء المؽصوب؟ سبع مرات ٌستنجى بالماء المؽصوب

لماذا التردد  ،؟ ٌصح االستنجاءاالستنجاء أو ال ٌصحا ٌصح ذً إ ؟و ال ٌزٌلهاأٌزٌل النجاسة 

 ٌعنً؟ 

و كم قدره ألو اختلؾ مع المالك كم قٌمته  -القول المؽصوب  فً قٌمة التالؾ "والقول فً تالف"

ٌ  ألبٌمٌنه  فٌقدم قول الؽاصبو ما هً صفته قدر المؽصوب، أ - نة، نه منكر ما لم تكن للمالك ب

ٌ  فإ لو اختلؾ المالك قال لم ترد  :لى المالكوفً رد المؽصوب إنة حكم بها. ن كانت له ب

ٌعنً  نه ٌقبل قول ربهإفو عٌب فٌه أ. المالك ؟المؽصوب والؽاصب قال رددته ٌقبل قول من

 فٌقدم قول المالك. ،لٌس فٌه عٌبالمالك ٌقول  -ؾ الؽاصب ٌقول فٌه عٌب والمؽصوب ٌختل

 وجهل -والودابع مانات أو ؼٌره من األ -بٌده ؼصب  "ربهوجهل و غٌره ومن بٌده غصب أ"

عنه بنٌة الضمان. وٌسقط  لصدقة بهفله او عرفه ومات ولٌس له وارث ربها: ال ٌعرؾ ربها، أ

تٌنا هناك سٌؤاللقطة التً ٌحرم ربه وٌسقط إثم الؽصب كذلك اللقطة، ثم الؽصب بنٌة الضمان لإ

و التقطها أن ٌتصدق بها أله قطة التً ٌحرم التقاطها لالتقاطها القطة ٌحرم لالالقسم الثالث من 

ٌ  ال ٌستطٌع أو الؾ لاير ابة لاير أخمسم ،ولم ٌعرفها صحابها عن أله ان ٌتصدق بها  - فهاعر  ن 

 .لى الحاكموله أن ٌدفعها إ ،بشرط اٌش؟ الضمان

 ٌكون المتلؾ مااًل ن : أٌشترط للضمان فً اإلتبلؾ "ا ضمنهحترم  ما تلف ولو سهو  ومن أ: "قال

كمال حربً ا خبلؾ ؼٌر محترم ن ٌكوم محترمً : أالشرط الثانًٌشترط  ،اٌعنً له قٌمة شرعً 

 ه ٌضمنن  فإذا توفرت هذه الشروط إ. ٌضمن هن ٌكون المتلؾ مثل: أوالشرط الثالث .الت اللهووآ

لو  ٌضمن؟ ال ٌضمنو ال ل ٌضمن أه وأتلفه، عطً مااًل لو أنفسه بحظ علٌه ر المحجومثل 

ٌ  لو أتلفه بدون ألكن  ،تلفه مثله ال ٌضمن وأعطٌته مااًل أ ا ذً . إنه ٌضمنفإعطى هذا المال ن 

والشرط  ،ؾ مااًل ن ٌكون المتل  أ ،و ؼٌر الؽصبأسواء فً الؽصب  -شترط لضمان المتلؾ ٌ  

 -تلفه الذي أمثل المتل ؾ ٌضمن هذا المال ن ٌكون : أالشرط الثالث ،اٌكون محترمً  :الثانً

 والضمان ٌكون المثل بالمثل. ،منهض  



والمذهب هنا  الزادتابع هذا خالؾ المذهب  "اتلفه مطلق  ضٌق، ضمن ما أطرٌق بن ربط دابة إو"

بهذه الدابة المربوطة فً  - ًءبذلك شو تلؾ أتلؾ أو واسع وربط دابة فً طرٌق ضٌق أعندنا 

كانت هذه الدابة له أو  سواء ،اتلفته مطلقً ما أ شًء فإنه ٌضمن هذا الذي ربطها ضمن - الطرٌق

" إن كانت هذه الدابة بٌد راكب ٌد راكبن كانت بوإ: "قال .و لٌست ٌده علٌهاأٌده علٌها لؽٌره، 

من ٌكون  والسابق القابد ٌكون من األمامما الفرق بٌن القابد والسابق؟  "و سائقأو قائد أ"

بق ٌكون من ٌعنً السا ،ا، ٌسوق الناس بعصاتقواٌن روا، وسٌق الذوسٌق الذٌن كف ،الخلؾ

أو واحد ٌقودها من بٌد راكب شخص راكب علٌها ن كانت هذه الدابة إ الخلؾ والقابد من األمام،

مقدمها ٌعنً فمها وٌدها  "امها ووطئها برجلهضمن جناٌة مقد  "و ٌسوقها من الخلؾ أمام األ

فهو اٌش؟ المخطا فهو ووطبها برجلها وهذا عندهم فً المرور كل شخص ٌصدمك من الخلؾ 

 .مها ووطبها برجلهاد  مق ،م السٌارةٌضمن اٌش؟ مقد  

 .نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علم وصلى هللا علىوهللا تعالى أ

 

 :أسئلة

نك ؤك برٌك ي واحد ما ٌمسكمن خلفك أ ،ٌعنً وٌدٌها تضمنسها أر ،بفمها وٌدها* أمامها ٌعنً 

 ا ٌقؾ أمامك فجؤة.حٌانً بد تجعل بٌنك وبٌن من أمامك مسافة المشكلة أ تقول ال

ٌدقق براهٌم رحمه هللا كان ، الشٌخ محمد إعلملكن هل هذا حكم شرعً أو لٌس حكم شرعً هللا أ

ٌ  وٌق على كل شًء، ٌ  ل مثل العار فهل هو المكٌل والموزون كما ذكرت ٌا شٌخ وة ة مثل العار

رات والثٌاب هذه فً المذهب عندنا لٌست ؟ نعم الدواب والسٌاالدواب والمراكب لٌس لها مثل

  ٌ المثلً كل ما له  ن  الشٌخ ابن سعدي والشٌخ العثٌمٌن أا لراي خبلفً  ،فالواجب فٌها القٌمةة مثل

المثلً هو كل مكٌل  ا المذهب عندنا ال،أم ،سواق وهوراي الحنفٌةفً األمثٌل فً السوق 

 فقط. وموزون

 العٌننفس  ٌبقىوٌستخدم ال  عرتهلو أالمكٌل كالشعٌر  *

ال تصح إعارته.ماذا ٌقصد بها؟ قالوا لو استعار دراهم  إعارته تستوفى أجزاءه،هذا ال تصح 

ها عند االستعارة نه ٌردها بعٌنزان ٌضعها فً المٌزان وٌزن بها فإٌزن فً المٌ ٌزن بها، دراهم

 .هذا المثلً - ذا تلفت ٌؤتً بمثلهاوإا طبعً 

 ا؟ا معٌنً ذا بلؽت عددً ، وأخذ جابزة علٌه إما حكم جمع النقاط من المحبلت بعدد مرات الشراب* 

ذا كان ال ، وإمه محر  ن  أ ال شك  جل جابزة فهذا التاجر ٌزٌد فً السلعة ألذا كان وهللا هذه النقاط إ

 عطاء هدٌة مثبًل ا إم  أ - دخلنا فً مسابقةامرة ، ٌعنً إذا زاد معناها مقفٌكون جابزٌزٌد فً الثمن 

أدري ما ما  ،ها محرمةن  ل من محطات البنزٌن هذه ما فٌها أي شًء، بعضهم ٌقول أعلبة مندٌ

نه زاد ، فكٌؾ تعرؾ أو لم ٌزد عنده نقاطأ شكال كٌؾ تعرؾ أنها زادلكن اإل !،هو وجه التحرٌم

 .أنه الؽالب أن سلعة ما تتؽٌر أسعارهاما تدري لكن  ؟و لم ٌزدأفً السلعة 

كما هً ما تتؽٌر ما ٌتؽٌر  الدقابق؟ هذه ما فٌها مشكلة لك النقاط هذه من شركة االتصاالتذ* ك

 ، مابةبةاتٌك ماتٌر المفوترة ما حكم رقم الجوال؟ كل شهر تؤما حكم طٌب الفو سعرها.



ن تكون العٌن ال اإلجارة ٌشترط أجارة؟ إجارة؟ كٌؾ إربعٌن ما الحكم؟ أو مابة ،وخمسٌن

هو بٌع  - ها زمن مبٌعن  كٌؾ؟ الدقابق فً الحقٌقة أ ..خذت الدقابق منهموأنت أ ،جزاإهاى أتستوف

، لذلك األولى ؼٌر معلومو ؼٌر معلوم؟ شكال هل المبٌع اآلن معلوم أ، لكن اإلفً الحقٌقة

و موباٌلً ا فً زٌن أٌضً هناك ألكن  سبوقة الدفع هذه ال شك فً جوازه أحسنت،م - والبطاقات أ

وحددوا لك المبٌع ثبلثة بة وخمسٌن اتدفع م: اقاتباقات أجل ب -ابة وخمسٌن عندهم نظام تدفع م

نها هذا ال شك أ ،اثنٌن قٌقا لكذا مثبلً لؾ كذا موباٌلً، أ بتٌن دقٌقة لخارجام ً،الؾ دقٌقة لموباٌلآ

هذه قالوا كل دقٌقة بكذا  ،نه لو استنفدت هذه الدقابقلكن اإلشكال أ ،المبٌع معلوم ألن زةجاب

 .المذهب ال ٌصح -ٌحصل اإلشكال، لكن األصل أنها ٌعنً 

 و مثل صرة هذه البقدونس مثبًل برة، الصبرة مجموعة من األقفزة أهم ٌقولون ال ٌصح بٌع الص  

ن ما ٌصح فً المذهب ال المبٌع نها كل واحد بلاير اآلم بة بعتكاهذه كومة من البقدونس فٌها م

ا هم ٌضً وأ ،نها جابزةذا قال كل الصبرة فإإذا قال كل الصبرة ٌجوز ، إمعلوم وال الثمن معلوم

ما ألى العٌن إن الثمن قالوا ٌإول ألتساهلوا فً الثمن  -تساهلوا هنا لما قالوا كل الصبرة تجوز 

 .ان ٌكون معلومً بد أ الول للعٌن ن ٌإأ المبٌع عندهم ما ٌصح  

شباع حتى اإلشباع لكن حتى اإلخرى وهً البوفٌهات هذه المفتوحة ا ندخل فً مسؤلة أٌضً هنا أ

توقؾ فً  -عرفه توقؾ فٌها الشٌخ ابن عثٌمٌن ما أ ؟و ؼٌر جابزةأما الحكم؟ هل هً جابزة 

أو األكل حتى شكال فً البوفٌه المفتو ح؟ اإل ماشكال فٌها طٌب؟ ما اإل شكال فٌه،فاإل ،جوازها

كل حتى ابة ثم تؤو مأو خمسة وثبلثٌن أو خمسٌن أتدفع ثبلثٌن لاير  ،المبٌع ؼٌر معلومشباع؟ اإل

 .تعرؾ مقدار ما ٌشبعك وفبلن وفبلن؟ ،تشبع

ن المذهب عندنا هم قال هكذا ٌقول أبعض - اٌضً نا فً المذهب ٌجوز دخول الحمام وٌجوز أعند

غ هل هذا مسو   طٌب الطعام هذا ؼٌر معلومطعامها، تؤجٌر الظبر ب مر علٌنا الٌوم -ٌجوز 

؟ ٌعنً الطعام و مبٌعا تؤجٌر الظبر بطعامها الطعام اآلن أجرة أثانًٌ  ؟لتجوٌز هذا البوفٌه المفتو ح

بٌنما البوفٌه  ،جرة الذي ٌقابل الثمن فً البٌعأالطعام فً المرضعة ثمن  ،جرة ٌعنً ثمنهنا أ

رون فً بون وٌعس  ٌصع   ،وهم ما ٌتساهلون فً المبٌع ،المبٌع مجهول ؟المفتو ح المجهول هو اٌش

ابن عثٌمٌن توقؾ ما أدري هل أفتى الشٌخ ومع ذلك ال نقول أنه محرم،  ،كثر من الثمنالمبٌع أ

 .فٌها بعد أو قبل وفاته أو شًء آخر ال أعلم

شٌاء التً رط رب األرض على العامل األ، ال ٌصح أن ٌشترضعامل ورب األلاحسنت * نعم أ

 .أصل العقد باإلبطالوهذا ٌعود على  ،شٌاء الواجبة التً علٌه ال ٌصحاأل -علٌه 

وهو قطع الثمر و جذاد ا قلنا أجذاذ طبعً  - جذاذالن رض أذا اشترط العامل على رب األ، إٌصح  

 هو الوحٌد.فقط  ، ن ٌكون على العامل ٌصح  إذا اشترط أ –و بالدال لذال أبا

 ؟أو ال ٌصح هل ٌصح هذا الشرط ار الضمان على المستؤجر مطلقً ذا اشترط المإج  إ* 

كبر أ ،بالتملٌكٌجار المنتهً التً هً مسؤلة اإلن الناس فٌها طبًعا هذه مسؤلة المشهورة وواقع اآل

ٌدفعه ن الضمان ، بٌنما جمهور العلماء على أالضمان ٌدفعه المستؤجر ،مشكلة فٌه الضمان

نونك ٌؤخذون منك ستة . هنا ال، ٌضمو تفرٌطر ألن المستؤجر أمٌن فبل ٌضمن إال بتعدٍّ أالمإج  

 .هذا هو المحرم ،و سنتٌنتؤمٌن للسٌارة لمدة ثبلثة سنوات أ الؾآ



ذا كان هم ٌإمنون من إ -هم هم الذٌن ٌعملون التؤمٌن ن  هم ٌقولون أنالٌوم واحد اتصل علً قال أ

ون على السٌارة ذا كان هم الذٌن ٌإمنإ ،جابز ا هل هو جابز أو ؼٌرظر طبعً عندهم بؽض الن

ن هل ٌجوز اإلقدام على عقد فٌه ذا كان هو الذي سٌإم  ، وإهذا العقد جابز -تؤمٌن شامل ٌقول 

لزام لهذا اإل طٌب بالنسبة ،ن ٌقدموز أٌج -أنه ٌجوز الذي ٌظهر لً  ؟و ال ٌجوزهذا الشرط أ

ن لكن ٌجوز أ - لن ٌعقدوا ،هم من سٌؤخذونه -ن ٌدفع ا ٌقول ال ٌجوز أطبعً  ؟كٌؾ ٌتخلص منه

ذا رأى القاضً ، هذا إص حقهن ٌخل  بالمحكمة ٌستطٌع بقاضً المحكمة أ ص حقه بالقاضًٌخل  

 .ثانٍ  مرفهذا أذا رأى القاضً صحة هذا العقد ، أما إعدم صحة هذا العقد

 ما الفرق بٌن القمار وشبه القمار؟* 

ٌ  رنا القمار أذك ٌ خرج جمٌعهم، والقمار األصل أنه أن  ،فً هذه المسؤلة خاصة -خرج ن  هو أن 

ال ٌقولون أل حل  شبه القمار هنا فً الم   ،و خاسرأال ٌعرؾ هل هو ؼانم  فً معاملة نسانٌدخل اإل

ؼٌره  ملة ٌا ٌؽنم ماله ومالنسان ٌدخل فً معااإل ن  هذا شبه القمار ٌعنً ٌشبه أ ،ٌخرج الجمٌع

 .فهذا السبب فً تسمٌته شبه القمارو ٌخسر ماله وٌكون لؽٌره أ

 ؟اشترط أن ٌكون المحلل شخًصا واحًدالماذا  *

ذلك فٌه ومع  ،كثر من واحدأبشخص واحد ال ٌشترط  ا ٌكفً نكتفًهم قالو ،نه ٌكفًٌقولون أل

 سبلم .خبلؾ كبٌر جدا مع شٌخ اإل

 * النرد، كل نردمحرم؟

طرنج ما لها الش ،لعاب هذهعرؾ األ، أنا ال أ بهٌعنً لٌس متصبًل وهللا النرد المتعلق بالشطرنج 

هل هناك  -أن فٌه حدٌث نهى عن النرد، بس ما أدري ما صورة ورد  ،ا هذه مستقلةذً إ دخل؟ ال،

 رؾ.عأمحرمة وجابزة ما صورة معٌنة 

 لكً ٌشارك فً المسابقة؟جرة كؤ  هل المراد بالعوض المسابقات ما ٌعطى للمتسابق* 

 لمن ٌفوز فً المسابقة.العوض هو الجابزة 

 ومتى تستقر؟ جرة * متى تجب األ

 نه طوٌل شوٌة.نترك هذا أل

 وصٌتكم لطلبة العلم فً طرق مراجعة الفقه؟* 

ٌعنً ما دراسة الفقه هذه أ ،بد من حفظ المتون المتون ال فضل طرٌقة لمراجعة الفقه هو حفظأ

ربعة وٌتخصص فً مذهب ٌبدأ باالجتهاد ٌعنً ٌبدأ بالمذاهب األ وبعض الطلبة االنإلى متى؟ 

ا سبلم ثم ٌنزل طبعً  شٌخ اإلٌعنً ٌبدأ بطلب العلم مثبًل ٌفتً، سنٌن ٌبقى سنٌن ما شاء هللا  ،معٌن

فتً خر عمره كان ٌلكنه فً نفسه مع الشٌخ رحمه هللا، والشٌخ آهو ٌنزل من حٌث ال ٌشعر

ن ٌكونون من كما قال الذهبً، هم اآلن ٌرٌدون أ ٌموت بستة سنوات أن ربعة قبلبالمذاهب األ

ا ٌضً المذهب بعضهم ما ٌنزل ٌبقى ٌبدأ أربعة مذاهب مع الظاهرٌة أ فوق ٌعنً وٌنزلون على

 دوٌة.واله



 بعد وأنا ذكرت فً كتاب سٌخرج إن شاء هللا ،ٌحفظ متن فً الفقه ًنسان ٌعناإل ن  فالوصٌة أ

ابن عبد  ،المرداوي ،ابن قدامة :ن كبار العلماء حفظوا المتونأبد من الحفظ و ال :ٌامعشرة أ

، األحسابً الزادالشٌخ محمد ابراهٌم كان ٌحفظ  ،المشاٌخ المتؤخرٌن كلهم ابن سعدي ،الهادي

زاد الشٌخ ابن عثٌمٌن كان ٌحفظ  ،زاد المستنقعحسابً كان ٌحفظ الزاد الشٌخ محمد األ

، الخرقًختصرمق كان ٌحفظ الموف  ، الطالب دلٌلكان ٌحفظ الدلٌل ابن السعدي  الشٌخ ،المستقنع

ة ٌحفظون! علم وفكرك أنظؾ ، ال ٌصح الحفظ كٌؾ؟ أنت افقه منهم أال الٌوم ٌقولون كبار األم 

ن  ٌستطٌع اإلنسان أوال ،ٌعنً ترك الحفظفٌضٌع العمر على  !صفى من القدامى رحمهم هللاوأ

 إال إذا حفظ،ق بٌن المسابل ن ٌربط وٌفر  والبلحقة وال ٌستطٌع أالمسابل المتقدمة ٌستذكر 

 .لكن له فوابد كبٌرة ةثمرته متؤخر -ا ٌحتاج والحفظ طبعً 

أن تكسر الحلً المحرم أو  ٌجوز ،تبلفها ٌجوز كسره لكن ال ٌجوز إبالنسبة للحلً المحرم طبعً * 

والذهب ٌجوز كسره  من الفضة صنبور الماء مثبًل  ،من الفضة ،نٌة من الذهباآلنٌة المحرمة آ

 ا.ن تضمنه بمثله وزنً نك إذا أتلفته ٌجب أأل -كن ال ٌجوز اتبلفه ترمٌه فً عٌن أو فً ببر أو ل

 ها تكون من ؼٌر المتسابقٌن؟ن  أا فً المسابقات الثقافٌة علمً حكم الجوابز التً توزع *  

مواد شرعٌة فهذه التً وقع فٌها شٌاء شرعٌة إن كانت فً أذكرنا هذا المراد المسابقة الثقافٌة 

و فً أذا كانت فً مواد ؼٌر شرعٌة ، أما إذلك سبلم ٌجٌزوقول شٌخ اإل ،بٌن العلماءالخبلؾ 

كٌة قول المال - ا لرأي المالكٌةخذ العوض علٌها عند الجمهور خبلفً وز أمور مباحة فهذه ال ٌجأ

خذ العوض من المسابقات تقول بجواز أفً فتوى للجنة الدابمة ا ٌضً ، وأوقول الشٌخ خالد

بس كؤنً ه ٌختار التحرٌم ابن عثٌمٌن مقٌد عندي أن   إذا كانت من ؼٌر المتسابقٌن،المباحة 

 .نبس ما أذكرها اآلوجدت فتوى له بالجواز 

 .نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علم وصلى هللا علىأهللا  تعالى و


